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De um comentário de Chiara Lubich – Adaptação elaborada pelo Centro Gen 3

O momento
presente
torna-nos
vigilantes.

11

“Portanto, vigiai,
porque não sabeis o
dia nem a hora”
(Mt 25,13)

em profundidade...
Com estas palavras Jesus referese à sua vinda no último dia, mas
também à sua vinda no fim da vida
de cada pessoa.
Pode ser que também tu estejas
entre as muitas pessoas que
esquecem a morte.
Tens medo daquele momento e
vives como se não existisse.
Mas Jesus, pelo contrário, diz-nos:
“Estejam atentos. Vigiai”, porque
não sabemos quando virá esse
momento. Como nos conta o
Evangelho, quando alguém sabe
que vão assaltar a sua casa, fica
acordado, pois não sabe a que
horas vêm os ladrões.

E tu, o que nos contas...

Às vezes as pessoas
fazem de tudo para se
distraírem, mergulhando
completamente nas
ocupações quotidianas.
Acabam por esquecer Aquele
que nos deu a vida e que nos
irá pedi-la para nos dar uma
vida plena, no Paraíso.
Estaremos prontos para
encontrá-Lo?

Como viveremos
a Palavra de vida?

Quem ama
vigia bem.
Faz parte do amor
vigiar.

Quando Jesus vier
estaremos no amor?
Ou então, por estarmos
ocupados pelas muitas
coisas a fazer, pelas
alegrias passageiras, pela
posse dos bens materiais,

esquecemo-nos da
única coisa
necessária: amar?

Quando se ama uma
pessoa, o coração vigia
sempre, esperando por
ela.
Cada minuto que
passa sem ela
é vivido em função dela.
É assim que age quem
ama Jesus.
Faz tudo em função
d’Ele. Quando O
encontra em cada
momento, nas simples
manifestações
da Sua vontade,
e quando O encontrar
solenemente no dia em
que Ele vier.

Há algum tempo nasceu dentro
de mim, espontaneamente, esta
oração para Deus. Gostaria
agora de recordá-la.

“Jesus,
faz-me falar sempre como
se fosse a última palavra
que eu digo.
Faz-me agir sempre
como se fosse
a última ação que faço.
Faz-me sofrer sempre
como se fosse o último
sofrimento que tenho
para te oferecer.
Faz-me rezar sempre
como se fosse a minha
última possibilidade que
eu tenho, aqui na Terra,
para falar contigo".

